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Idźcie i głoście 
Nad chrzcielnicą pojawił się nowy baner z symbolem i hasłem 

rozpoczynającego się roku duszpasterskiego 2016/17 – Idźcie 
i głoście. W minionym roku koncentrowaliśmy naszą uwagę 
duszpasterską na tajemnicy chrztu. Obecnie chcemy iść krok dalej 
i realizować w naszej codzienności zadania, które wynikają 
z przyjętego przez nas sakramentu. Mamy być świadkami 
Chrystusa i swoim życiem, zachowaniem, słowami przekazywać 
Ewangelię. Mamy być apostołami każdy na miarę swoich 
możliwości osobowych i warunków zewnętrznych w jakich nas 
Boża Opatrzność postawiła. 

W ogólnopolskim komentarzu do programu duszpasterskiego 
czytamy: 

Podążając ścieżką duchowości chrzcielnej, chcemy podjąć to 
wezwanie i z odwagą je realizować. Chcemy czynić nasz Kościół 
misyjnym zarówno wewnątrz (ad intra), jak i na zewnątrz (ad 
extra). Pragniemy odnawiać misyjny zapał wewnątrz wspólnoty 
wierzących, mimo iż zostali ochrzczeni. Mamy świadomość, że 
przestrzenią głoszenia Dobrej Nowiny jest nie tylko parafia, 
rodzina, szkoła i ruchy religijne, lecz także media oraz przestrzeń 
publiczna. Wszędzie tam potrzeba świadków Chrystusa. 

W chrzcie św., w znaku namaszczenia zostaliśmy wezwani, 
aby pełnić misję kapłańską, prorocką i królewską. Potrzeba nam 
świadomości tej potrójnej misji i siły duchowej do jej realizacji. 

To wezwanie Kościoła skierowane jest do osób duchownych 
i świeckich. Trzeba wielkiej współpracy duchownych i świeckich, 
jednak każdy według swojego charyzmatu i możliwości musi 
współpracować. Aby podołać wyznaczonym zadaniom trzeba 
wszystkim entuzjazmu wiary. 

Konteksty roku duszpasterskiego 2016/17 

• 100- lecie śmierci św. Brata Alberta. Rok Brata naszego Boga 
potrwa od 25 XII 2016 do 25 XII 2017. Przykład tego świętego 
stanie się okazją uwiarygodnienia czynami tego, co głosimy 
ustami. Różnego rodzaju czyny miłosierdzia mogą sprawić, że 
w każdej parafii lepiej będzie funkcjonował oddział Caritasu. 
• 100-lecie objawień fatimskich. Będzie to okazja do 
przypomnienia sobie, że Matka Boża przed stu laty wezwała do 
nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej. Będzie to szczególna 
okazja, aby ożywić nabożeństwa pierwszo sobotnie, których 
celem jest wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu. 
• 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
przypomni nam o roli Jasnej Góry w dziejach naszego narodu, 
pomoże ożywić realizację Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
• 100-lecie założenia przez św. Maksymiliana Marię Kolbego 
Rycerstwa Niepokalanej. Także ta rocznica będzie okazją do 
zawierzenia siebie i naszej Ojczyzny szczególnej opiece Matki Bożej. 

Dzielmy się naszymi doświadczeniami wiary, z wielką pokorą i cierpliwością.  
Wszelkie nasze dobre wysiłki z pewnością Bóg wspierał będzie swoją łaską. 

Ks. Czesław Grzelak 
Proboszcz 
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„Idźcie i głoście” w Rozmyślaniach Św. Urszuli 
Jako ochrzczeni jesteśmy wezwani do 

zaangażowania apostolskiego. Popatrzmy, jak 
te słowa rozumiała Święta Urszula 
Ledóchowska: O Jezu, niech Ewangelia Twoja 
staje się dla mnie drogowskazem, wierną 
przyjaciółką każdego dnia, światłością 
rozpraszającą cienie zwątpienia, smutku, 
pokus i śmierci. Panie, często, bardzo często 
przeczytam sobie choć stroniczkę Ewangelii. 
Niech nie będzie dla mnie piękniejszej książki 
nad Ciebie, Ewangelio moja! (Rozmyślania 
U. Ledóchowska, t.1, s. 126). 
Święta Urszula, opierając swoje 

rozważania o fragment Ewangelii Mk16,9-20 
pisała, że Pan Jezus wyrzucał Apostołom brak 
silnej wiary. Jezus  ma opuścić świat, zostawia 
Apostołów swoich, by dalej prowadzili Jego 
dzieło. Przede wszystkim wiary im do tego 
potrzeba. I nam też potrzeba silnej i głębokiej 
wiary. Prośmy o nią co dzień gorąco, 
wnikajmy duchem wiary w tę prawdę, że Bóg 
jest wszędzie, Bóg nas widzi i słyszy. 
Wzbudzajmy często akty silnej wiary. Wierzę, 
gotowam życie oddać za wiarę moją. „Id źcie 
i nauczajcie” słowa te wyrzeczone były do 
Apostołów, ale i my możemy się do nich 
zastosować. Mam być apostołką i mogę nią 
być – przez pracę, przez miłość bliźniego, 

przez dobroć, przez pogodę ducha. 
To jest prawdziwe apostolstwo, które 
czasem więcej działa aniżeli słowa. 
Niech więc i w moim sercu goreje ten święty 
ogień gorliwości o zbawienie dusz. Wielkich 
dzieł dokona ten, który wierzy. Wiary więc 
silnej mi potrzeba. Bóg jest Panem, Bóg jest 
wszechmocny, Bóg dopomoże. „Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia”. Jam samą 
słabością, alem silna w Bogu (Rozmyślania U. 
Ledóchowska, t. 2, s. 365). 

W dniu 20 listopada 2016 r. 
Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana oddaliśmy się Chrystusowi, 
dlatego nasze obecne życie ma być 
przekazywaniem Dobrej Nowiny całemu 
światu. Szczególnie jednak tam, gdzie żyjemy, 
a najbardziej we własnej rodzinie, środowisku 
pracy, szkole, na uczelni, przez osobiste 
świadectwo dobrego życia, przez prostotę, 
pokorę, serdeczność, obronę prawdy. 
Przyszłość wiary w Polsce zależy także od 
ciebie, od twojego zaangażowania, od twojej 
odwagi mówienia i świadczenia postępowa-
niem o Chrystusie (Broszura Idźcie i głoście, 
wyd. Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, s. 8). 

s. Julia USJK

Ks. Stanisław Streich 

Jak co roku, w pierwszą niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych, 
modliliśmy się o kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług Bożych 
z naszej diecezji. Tego dnia w naszych kościołach odczytywany był list Księdza 
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Ksiądz Arcybiskup informował wiernych 
o postępie trwających już procesów beatyfikacyjnych, wzywał do modlitwy 
i przedstawił postać kolejnego sługi Bożego, którego proces beatyfikacyjny ma 
się rozpocząć. Osobą tą jest ks. Stanisław Streich – związany z naszą parafią – 
bowiem przez pewien czas był on wikariuszem w naszym kościele.  

Zachęcamy do zapoznania się z życiorysem tego kandydata na ołtarze. 
Publikujemy poniżej fragment listu Ks. Arcybiskupa, odczytywanego 6 listopada.  

Ks. Stanisław Streich urodził się 27 
sierpnia 1902 r. w Bydgoszczy jako pierwszy 
z trzech synów Franciszka i Władysławy 
z domu Birzyńskiej. Po ukończeniu trzech lat 
nauki w szkole powszechnej uczęszczał do 
ośmioletniego gimnazjum humanistycznego, 
które zakończył w roku1920. W tym samym 
roku wysłał prośbę o przyjęcie do seminarium 
duchownego i rozpoczął studia w Poznaniu 
i Gnieźnie. Dnia 6 czerwca 1925 r. z rąk 

kardynała Edmunda Dalbora, Arcybiskupa 
Gnieźnieńsko–Poznańskiego, otrzymał święce-
nia kapłańskie. 

Po święceniach ksiądz Stanisław studiował 
filozofię klasyczną na Uniwersytecie 
Poznańskim. Był kapelanem sióstr elżbietanek 
i uczył religii w poznańskiej szkole handlowej. 
Później był wikariuszem w poznańskich 
parafiach: Świętego Floriana, Bożego Ciała 
i Świętego Marcina. W 1933 roku został 
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proboszczem w parafii pw. św. Barbary 
w Żabikowie, a 1 października 1935 roku – 
w nowo utworzonej parafii pw. św. Jana Bosko 
w Luboniu. 

Ks. Stanisław Streich był kapłanem 
oddanym Kościołowi w trudnych czasach. Od 
samego początku rozpoczął starania o wznie-
sienie nowego kościoła w Luboniu. Tamtejszy 
kościół pw. św. Jana Bosko jest dziełem jego 
niestrudzonej pracy. W ciągu trzech lat młody 
proboszcz zorganizował niemal od podstaw 
życie parafialne, dokonując wewnętrznego 
zjednoczenia wiernych i nadając kierunek 
rozwoju parafii. Powołał do życia szereg 
znakomicie rozwijających się organizacji 
katolickich. Był ofiarnym pasterzem, który na 
swej placówce nie tylko budował świątynię 
i jednoczył parafian, ale szukał przede 
wszystkim oddalonych od Boga dusz, których 
duchowe zagubienie napawało go bólem.  

27 lutego 1938 r. o godz. 9.30 ksiądz 
Streich zasiadł jak zwykle w konfesjonale, by 
słuchać spowiedzi, pół godziny później 
rozpoczął Mszę Świętą. Po odejściu do ołtarza 
– zgodnie z ówczesnymi wymogami liturgicz-
nymi – zdjął ornat i skierował się ku ambonie, 
aby przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. 
Przyciskając lewą ręką do piersi niesione 
księgi, prawą ręką dotykał główek dzieci, 
prosząc o przejście. Nagle na jego drodze 
pojawił się człowiek z pistoletem, który 
dwukrotnie strzelił do księdza, mierząc mu 
prosto w twarz. Jak się później okazało, był to 

Wawrzyniec Nowak – należący do Wydziału 
Wojskowego Komunistycznej Partii Polski 
mieszkaniec Lubonia, przesiąknięty nienawiś-
cią do wiary i Kościoła Katolickiego. Ksiądz 
natychmiast upadł. Po kilku sekundach 
zamachowiec zrobił krok naprzód i oddał dwa 
kolejne strzały. Według aktu zgonu śmierć 
nastąpiła o godz. 10.30. 

Dnia 3 marca trumnę ze zwłokami księdza 
przywieziono do Domu Gminnego w Luboniu, 
gdzie wystawiono ją na widok publiczny. 
Ustawiono straż honorową a wierni oddawali 
mu ostatni hołd. Dzień później rozpoczęły się 
uroczystości pogrzebowe przy udziale około 
20.000 osób. Przybyło dwieście pocztów 
sztandarowych różnych organizacji, które 
przedefilowały obok wystawionej przed 
Domem Gminnym trumny. Pogrzeb okazał się 
wielką manifestacją wiary i patriotyzmu. 
W obliczu tych wydarzeń wpływy komunis-
tyczne na mieszkańców Lubonia znacznie 
zmalały, czego wyrazem były m. in. manifes-
tacje potępiające zbrodnię. 

Dzisiaj grób księdza znajduje się w pobliżu 
kościoła parafialnego, którego był 
proboszczem. Zawsze są na nim świeże kwiaty 
i zapalone znicze. W parafii pw. św. Jana 
Bosko w Luboniu powstały różnego rodzaju 
modlitewne inicjatywy w intencji jego procesu 
beatyfikacyjnego, rozwija się również 
prywatny kult zmarłego. 

ks. Szymon

Doświadczenie bezinteresownej służby 

Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Miłosierdzia, 19 listopada 2016 roku, 
w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla 
Wszechświata, w sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach został dokonany 
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za 
Króla i Pana. W tym wydarzeniu wzięła udział 
cała społeczność Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego. Po przyjeździe na miejsce 
poproszono nas abyśmy pomogli w rozdawa-
niu Komunii Świętej podczas uroczystej Mszy, 
w której wzięło udział bez mała 50-ciu 
biskupów, kilkuset kapłanów, osoby konsekro-
wane oraz ponad 100 tysięcy wiernych 
świeckich. Kiedy prowadzeni przez kleryków 
z Krakowa wyszliśmy grupami na zewnątrz, 
by rozdawać Komunię Świętą i zobaczyliśmy 
tłum ludzi sięgający aż po horyzont, rozpierała 

nas duma i radość. Powiewające flagi, 
sztandary i transparenty sprawiały, że 
człowiek mógł poczuć się naprawdę dumny 
z tego, że jest katolikiem. W prasie podano, że 
w tym dniu rozdano 80 tysięcy Komunii 
Świętej. To uczucie było niesamowite, mimo 
że całe uroczystości musieliśmy spędzić 
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w dolnym kościele, ponieważ w bazylice nie 
było już miejsca, a na zewnątrz nie mogliśmy 
wychodzić, jeśli chcieliśmy uniknąć ciągłych 
kontroli. Ciekawie się złożyło, że w niedzielę 
Chrystusa Króla we wszystkich kościołach 
w Polsce czytano Ewangelię o dobrym łotrze. 
Zrozumiałem wtedy, że Chrystus jest królem 
innym niż wszyscy. Zamiast berła, włożono 

w Jego ręce trzcinę; zamiast złotej korony, 
wieniec z cierni; zamiast purpurowej szaty, 
żołnierski płaszcz. Jezus jest władcą, 
królującym z krzyża i droga do Jego 
Królestwa prowadzi właśnie przez krzyż 
i bezinteresowną służbę. 

dk. Jędrzej

 

„Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło” Iz 9,1 
Jak bardzo potrzebujemy, by nad naszymi 

różnymi mrokami, ciemnościami zabłysło 
światło. Nie taniego optymizmu: byle do 
wiosny, pocieszania: jakoś to będzie, ale tej 
nadziei, której nikt nie potrafi odebrać, nadziei 
wypływającej z faktu, że nic nie może nas 
odłączyć od Miłości Chrystusowej. Nic! 
Światło dziecięcych lampionów i świec 

trzymanych w ręku każdego z uczestników 
tegorocznych rorat, było jakby takim 
wołaniem: Przyjdź Panie Jezu w te nasze 
ciemności, przyjdź, bo tylko Ty możesz je 
przezwyciężyć. 
Świece symbolizują również posłannictwo 

chrześcijan - każdy z nas ma być światłem dla 
innych ludzi, tak jak czynili to misjonarze, 
których w tym roku dzieci poznawały podczas 
Mszy św. adwentowych. Były to postaci takich 
„Bożych VIP-ów”, jak pani Wanda Błeńska – 
misjonarka Afryki, ochrzczona w naszej 
parafii, o. Marian Żelazko, św. Patryk, święci 
Cyryl i Metody i wielu innych – zgodnie 
z hasłem roku liturgicznego, rozpoczynającego 
się tym adwentem, byśmy stawali się 
misjonarzami dla tych, którzy są z nami na co 
dzień, którzy najbliżej nas. 

Uczyliśmy się jak otworzyć serca, by On 
wszedł ze swoją łaską. Zostało jeszcze kilka 
dni, tych najbliższych. Możesz jeszcze przyjść, 
możesz jeszcze coś z siebie dać, by się 
przygotować, by w dzień narodzin Syna 
Bożego móc modlić się: 

Jezu, skoro przyszedłeś na świat by nas 
zbawić, to chyba nie nadaremno. Skoro 
przyszedłeś, to po to, by ludziom się udało. By 
mnie się udało. Żaden grzech nie musi 
przekreślać tej możliwości. Dziękuję Ci, Jezu! 

s. Małgorzata Ślęzak USJK

 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…” 
Światło świec chrzcielnych w rękach 

dzieci, wypowiadane przez nie słowa 
trzykrotnego wyrzekam się i trzykrotnego 
wierzę!, chrzcielnica przyozdobiona w śnieżną 
biel żywych kwiatów i rodzice ze wzrusze-
niem czyniący znak krzyża na czołach swoich 
dzieci – tak najkrócej można oddać wydarze-

nie odnowienia przyrzeczeń chrztu przez 
tegoroczną 41 – osobową grupę dzieci z naszej 
parafii przygotowującą się do I Komunii 
Świętej, które miało miejsce w niedzielę 
4 grudnia. 

W czasie homilii ks. Proboszcz zachęcał 
rodziców do podjęcia na nowo odpowiedzial-
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ności za wychowanie religijne swoich dzieci, 
podkreślał wagę tego momentu. Przy zapalo-
nych od paschału świecach dzieci stojąc 
wspólnie z rodzicami, czasem także z rodzi-
cami chrzestnymi, którym udało się przybyć 
na tę uroczystość, wypowiedziały słowa 
odnowienia przyrzeczeń, a później także 
rodzice odczytali akt odnowienia swoich 
zobowiązań z dnia chrztu. Następnie każda 
rodzina podchodziła do chrzcielnicy – dzieci 
z przejęciem żegnały się wodą święconą, po 
czym rodzice kreślili na ich czołach znak 
krzyża. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci 
otrzymały ozdobną kartę z modlitwą i datą 
swojego chrztu. 

Niech ten symbol krzyża czyniony na 
czołach dzieci stanie się codziennym 
znakiem błogosławieństwa rodziców swoim 
dzieciom.               s. Małgorzata Ślęzak USJK

Historia kolędy 

„Cicha noc” 

Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłóbka Panna Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta 
Nad Dzieciątka snem. 
 
Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni, 
Za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud. 
 
Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn, 
Pan wielkiego majestatu 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win. 
 
Cicha noc, święta noc, 
jakiż w tobie dzisiaj cud, 
w Betlejem Dziecina święta, 
wznosi w górę swe rączęta, 
błogosławi lud. 
 
 
 

 

Cicha noc to jedna z najbardziej znanych kolęd na świecie. O jej 
popularności świadczyć może fakt, że do tej pory została przetłumaczona na 
ok. 300 języków i dialektów całego świata.  

Tekst pieśni powstał jako wiersz w roku 1816. Autorem oryginalnych, 
niemieckich słów, był Joseph Mohr, wikariusz kościoła w Mariapfarr 
w regionie Lungau (południowo-wschodnia część landu Salzburg). Melodię 
ułożył Franz Xaver Gruber, organista tego kościoła. Uczynił to 24 grudnia 
1818 roku. Pierwotnie, utwór przeznaczony był na dwa głosy solowe, chór 
i gitarę. Pierwszy raz został wykonany podczas pasterki w 1818 roku, 
w austriackim Oberndorf koło Salzburga. 

Kolęda spodobała się mieszkańcom Oberndorfu i wkrótce była znana już 
w całej okolicy. Zachowane z tamtych czasów odpisy, m.in. najstarszy, 
pochodzący z 1822 roku, nie odnotowały nazwisk autorów. Oryginalny zapis 
nutowy Grubera zaginął, tak samo jak śpiewnik kościelny Blasiusa Wimmera 
(1918 r.), w którym zapisana pieśń liczyła sobie aż 7 zwrotek.  

W 1834 roku ukazała się w lipskim śpiewniku z dopiskiem: prawdziwa 
pieśń tyrolska. W połowie XIX wieku wydrukowana została w śpiewniku 
katolickim w Austrii, przez co została rozpowszechniona w całym kraju. 
Szybko przewędrowała do Niemiec, co zapoczątkowało jej triumfalny 
pochód na całym świecie. Na początku XX wieku znana była już w całej 
chrześcijańskiej Europie i w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat kolędę przyswajali wyznawcy Chrystusa w najbardziej 
egzotycznych miejscach naszego globu.  

30 grudnia 1854 roku Gruber opisał okoliczności powstania utworu. 
Ciekawostką jest, że w ojczystym Salzburgu kolęda została zaliczona do 
oficjalnych pieśni kościelnych dopiero w 1866 roku. Gruber zmarł w 1863 
roku całkowicie zapomniany, lecz jego kolęda trafiła do wszystkich 
ważniejszych śpiewników świata. W 1937 roku dla upamiętnienia twórców 
tej pięknej kolędy utworzono w Oberndorfie kaplicę, w której w każdą 
Wigili ę pieśń wykonywana jest w kilkunastu językach. Słowa do wersji 
polskiej ułożył ok. 1930 roku Piotr Maszyński. 

Śpiewając Cichą noc w domu, czy w kościele, próbujmy rozważać jej słowa. Niech zagości w nich 
prawdziwa radość z faktu, że Pan Jezus nam wszystkim przynosi odkupienie win. 

ks. Szymon 
(za: Kolędy niebiańskim piórem pisane, wyd. Sfinks) 
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Wspomnienia świąteczne, które zapadły w serce 
Boże Narodzenie poza domem rodzinnym… 
Święta Bożego Narodzenia zawsze 

spędzam w gronie najbliższych. Wigilijna 
wieczerza z białym opłatkiem - symbolem 
miłości Boga i bliźniego, zapach świątecznych 
potraw, piękno wspólnego śpiewu kolęd… 
Dzień Bożego Narodzenia to rozmowy, 
spotkania z bliskimi, żłóbek w parafialnym 
kościele. Zdarzyło się w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, że w dzień 
Bożego Narodzenia musiałem wyjechać na 
koncerty kolędowe z poznańskim chórem 
chłopięcym aż do Szwajcarii. Zespół przygo-
tował program złożony z najpiękniejszych 
europejskich i polskich kolęd i pastorałek 
z towarzyszeniem organów. Z bólem serca 
i smutkiem wsiadałem do autokaru, w którym 
byli już mali i dorośli chórzyści. Ale zdarzyło 
się coś dziwnego. Słysząc gwar radosnych 
dzieci, z blaskiem w oczach i przejęciem 
opowiadających o swoich „domowych 
wigiliach”, poczułem nagle, że jestem przy 
stole pełnym domowników… Ruszyliśmy 
w drogę. Zapach zapakowanych na drogę 
makowców, serników, korzenny aromat 
pierników i świeża woń pomarańczy, śpiewane 
z radością polskie kolędy sprawiły, że wszyscy 
staliśmy się jak ci pasterze, bieżący do stajenki 
i adorujący Bożą Dziecinę. Po latach mile 
wspominam tamten dzień - poza rodzinnym 
domem, ale jednak razem. Boża Dziecina 
łączy nas w Święta Bożego Narodzenia 
w wielką „rodzinę pasterzy” wyśpiewujących 
dumnie z całego serca Gloria in excelsis Deo! 

Sławomir Kamiński 

Wspomnienia wigilijne 
Poprzedzona całodziennym postem, 

wieczerza była zawsze oczekiwaniem na 
spotkanie przy stole w licznej rodzinie. 
W latach 45-70 nie było bogato, czasem nawet 
dość biednie ale zawsze pamiątka narodzin 
Chrystusa obchodzona była w atmosferze 
uroczystej, zawsze radośnie, zawsze z serdecz-
nymi życzeniami w duchu ewangelicznym. 
Przed wieczerzą wspólna krzątanina, gdyż 
każdy miał określone funkcje przygotowawcze 
czy to w kuchni, czy w dekoracjach domu. 
Zawsze po wieczerzy, następowało godzinne 
śpiewanie kolęd z wszystkimi zwrotkami, 
którym przewodził ojciec obdarzony przepięk-

nym głosem tenorowym, a i wszystkim nie 
brakowało słuchu muzycznego i różnych barw, 
więc przeważnie była to harmonijna wielo-
głosowość kilkunastu osób. Wszyscy czekali 
na te kolędy, gdyż w minionych latach nie 
były słyszalne w czasie adwentowym 
w przestrzeni publicznej. Po kolędach - drobne 
prezenty, raczej „rękodzieła”, rozdawane 
z żartobliwymi wierszykami czy anegdotami 
/dziś niestety kupuje się/. Oczywiście wieczór 
zawsze zakończony Pasterką, śpiewaną 
w chórze liturgicznym przez kilka osób 
z rodziny. 

Jedno wspomnienie z połowy lat 50-tych 
jest szczególnie pamiętne ze względu na 
pomoc z „Góry”: pięcioro szkolnych dzieci, 
rodzice, babcia, przygarnięty brat ojca chory 
psychicznie. Ojciec dochodził do zdrowia po 
rocznym okresie poważnej choroby uniemożli-
wiającej jakąkolwiek pracę. Jedynym źródłem 
utrzymania była renta rodzinna z Ubezpie-
czalni Społecznej. Matka, dzięki ogromnej 
pomysłowości i pracowitości wyczarowywała 
do jedzenia „coś z niczego”; szyła, przerabiała, 
nicowała, naprawiała od rana do wieczora. 
Ostra zima wymagała dokupienia węgla, do 
tego leki, więc na święta nic nie zostało. 
Zmartwienie wielkie. Trzy dni przed świętami 
wychodziłam ze sąsiedniego sklepu spożyw-
czego, po zakupie najtańszej kaszanki na obiad 
i spostrzegłam przed sklepem leżący na jezdni 
przy chodniku banknot wysokiego nominału. 
Wróciłam do sklepu i zgłaszam to sprzedaw-
czyni, chcąc oddać znalezisko, bo może ktoś 
wróci po to. Usłyszałam: „Dziecko ! tu przed 
chwilą stał jakiś luksusowy samochód, a pan 
kupował różne wiktuały płacąc pieniędzmi ze 
zwiniętego w dłoniach dużego kłębka 
pieniędzy. Ten banknot dla niego nic nie 
znaczy, z pewnością nie wróci, a wam przyda 
się na święta. Zabierz to i daj matce.” Było 
dziękczynienie Bogu i jedzenie na święta. 
Potem ojciec wrócił do pracy i było lżej. 

Krystyna Domańska – Maćkowiak 

Wspomnienia 
Święta Bożego Narodzenia to czas 

ogromnej radości. W mojej rodzinie radość 
była tym większa, że oprócz rodziców było 
nas ośmioro dzieci. Co roku braliśmy czynny 
udział w przygotowaniach. Pochodzę z małego 
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miasteczka gdzie mój tata był organistą 
i kościelnym, dlatego moi bracia pomagali mu 
w przygotowaniach parafialnych, a moje 
siostry i ja ćwiczyłyśmy głosy, żeby śpiewać 
z parafialny chórem na Pasterce.  

W każde święta dodatkowe miejsce przy 
stole zajmowała nasza ukochana pani Rózia, 
która była gosposią na probostwie. Bywało, że 
mój tato bardzo przedłużał tradycyjne 
śpiewanie kolęd, żeby rozśpiewać nasze głosy, 
wtedy moje najmłodsze rodzeństwo manifes-
towało swoje niezadowolenie, bo przecież 
prezenty czekały.  

Pamiętam, że nasze pierwsze smutne 
święta były wtedy, kiedy mój najstarszy brat 
odbywał służbę w wojsku i nie mógł być 
z nami. Były to początki lat 80-tych. Pamiętam 
ukradkiem ocierane łzy rodziców i 
rodzeństwa. 

Inne wzruszenia towarzyszyły mi kiedy 
sama będąc żoną i matką tuliłam do serca moją 
pierwszą córeczkę, a potem drugą. Wtedy 
naprawdę zrozumiałam czym jest cud 
narodzin. Moje serce należało i należy do 
Maryi i świętego Józefa. Słowa kolęd mają dla 
mnie głębszy wymiar, większą moc słów. 

Często próbuję wyobrazić sobie co czuje 
człowiek odrzucony, bezbronny, pozbawiony 
dachu nad głową i staram się, nie tylko 
w okresie świąt, pamiętać o potrzebujących. 

Małgorzata Wróblewska 

Moje wspomnienia: Adwent – Wigilia – 
Święta Bożego Narodzenia 

Mając na myśli ten okres, to chyba 
najmilsze wspomnienia pozostawił czas 
beztroskiego życia okresu dzieciństwa. Zacznę 
od tego, że pochodzę z rodziny wielodzietnej – 
było nas pięcioro. Żyliśmy skromnie, ale 
radośnie – w jednym mieszkaniu z dziadkami 
– rodzicami mamy.  

W okresie Adwentu przygotowywaliśmy 
wspólnie ozdoby na choinkę z kolorowego 
papieru: łańcuchy, koszyczki, pawie oczka 
oraz inne ozdoby ze słomy, kolorowej bibułki 
i wydmuszek. Między nami była rywalizacja – 
kto zrobi lepszą ozdobę. Choinka zawsze była 
ozdabiana dopiero w wigilię. Mama z babcią 
przygotowywały potrawy na wigilijny stół, a 
my wieszaliśmy bombki i zrobione przez nas 
ozdoby oraz przypinaliśmy żabki, w których 
umieszczane były kolorowe świeczki. Całość 
przykryta anielskim włosem oraz posypana 
kulkami waty, jakby śniegiem.  

Rozłożony duży stół był przykrywany 
pięknie ukrochmalonym, białym obrusem, 
a pod nim umieszczano trochę siana, które 
symbolizować miało dostatek w domu. 
W centralnym punkcie leżał biały opłatek, 
przygotowane było też zawsze jedno dodatko-
we nakrycie dla przygodnego gościa. Kiedy 
wszystko zostało przygotowane - potrawy 
i choinka - to czekaliśmy na błysk pierwszej 
gwiazdki na niebie. Dopiero wtedy zasiada-
liśmy do stołu. Rozpoczynaliśmy modlitwą 
i odczytaniem urywka Pisma Świętego. Potem 
tato, chwytając opłatek do ręki, dzielił się nim 
ze wszystkimi domownikami i wszyscy 
dzielili się między sobą wzajemnie. Dzieci 
czekały niecierpliwie na prezenty - nie były to 
takie prezenty, jakie dziś otrzymują dzieci. 
Były np. skarpetki, rękawiczki, sweterki 
udziergane na drutach przez babcię. Były też 
upragnione przez dziewczynki lalki i kolejki 
upragnione przez chłopców.   

Nasze marzenia nieraz zostały spełnione. 
Z każdego prezentu się cieszyliśmy. Pamiętam 
taki jeden szczegół, kiedy mój najstarszy brat, 
mając 12 lat, bardzo marzył o nartach, których 
rodzice nie mogli mu kupić. Brat rozpaczał 
z tego powodu. Mój dziadek, który był złotą 
rączką i potrafił zrobić coś z niczego, poszedł 
do piwnicy, znalazł dwie deski, dwa kije 
i kółka, które przyczepił do kijków. Wszystko 
pomalował, zapakował i na paczce napisał: 
narty dla sportowca. Brat rozpakował paczkę 
i było wiele śmiechu i radości. To tak pokrótce 
dziecięce wspomnienia.  

Ale mam jeszcze jedno wspomnienie 
wigilii i świąt - kiedy umierał mój tato. Miał 
chwile nieświadomości, ale przed wigilią 
odezwał się do nas i wtedy powiedział: 
módlcie się o to, abym mógł być z wami przez 
te święta – ja też będę się modlił. Tak też się 
stało – zmarł po świętach, 28 grudnia. Teraz, 
kiedy mieszkam sama, nie czuję się samotna. 
Na wigilię, na święta jestem zapraszana jako 
ten przygodny gość do domu moich braci czy 
też bratanków. Takiej postawy nauczyli się od 
rodziców i dziadków.          Elżbieta Sieradzka 

 

Pamiętam takie Boże Narodzenie 
szczególne, bo przeżywałam je w 1944 roku 
w obozie jenieckim. Do niewoli dostałam się 
po Powstaniu Warszawskim i to był już mój 
któryś z kolei obóz w tej wojennej tułaczce. 
Wśród nas była młoda mężatka wraz ze swoją 
mamą. I właśnie we Wigilię przyszedł dla niej 
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czas rozwiązania. Cieszyłyśmy się, że ma tą 
swoją mamę przy sobie, bo to dla niej było 
ogromne przeżycie. I to tak na Gwiazdkę 
wypadło, że urodziła i miałyśmy takie małe 
dziecko. I to był chłopczyk! Wszyscy kombi-
nowali co dać na prezent a pomysłowość 
obozowa przewyższa wszelkie oczekiwania. 
Babki najrozmaitsze rzeczy potrafiły robić. 
A ja byłam jedyną, która dostała paczkę 
z kraju. Nie spodziewałam się tego w ogóle, 
bo przecież wciąż trwała wojna i wśród 
rodziny wszyscy cierpieli głód. I w tej paczce 
były pierniczki z marchwi, i migdałowe 
pyreczki z samego erzacu i jedna wysuszona 
kiełbaska, bo paczka długo szła i leżała na 
mrozie. I zebrałyśmy się przy tej skromniut-
kiej wieczerzy i zebrałyśmy się w sobie, żeby 
kolędy móc śpiewać… a Niemcy u siebie 
,,Heilige naht” śpiewali i tak sobie 
mówiłyśmy: teraz ,,święta noc” a tak, to 
potrafili robić nam takie krzywdy i przykrości. 

Aleksandra Schmidt 

Przez całe życie uzbierało się sporo 
wspomnień związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. Dla matki jest to czas sporego 

zabiegania związanego z przygotowaniem 
wszystkiego na święta. Ale w tym pośpiechu 
nierzadko wracałam pamięcią do beztroskich 
chwil z dzieciństwa. Przypominałam je wtedy 
moim dzieciom, opowiadałam jak byłam już 
taką może dwunastoletnią dziewczynką 
i w wigilijny wieczór przyszedł do nas 
Gwiazdor. Pierwszy raz spotkałam Gwiazdora 
Niemowę, a on zapewne pierwszy raz miał 
sprezentować laleczkę dużej pannicy. Innego 
razu zakład pracy mojego ojca dla pracow-
ników sprzedawał karpie. Ale te, przyniesione 
do domu, to były takie malutkie, że z powo-
dzeniem można by je było hodować do 
następnych świąt. Pływały sobie w cynkowej 
wanience i największe zainteresowanie 
wzbudziły w kocie. Najpierw chciał je 
wyłowić łapką. Po wielu nieudanych próbach 
zdecydował się wypić całą wodę z wanienki 
i posmakować świątecznej rybki.  

Opowieści można mnożyć, ale 
najważniejsze jest takie czekanie i takie 
przeżycie świąt jakby szło się do nieba na 
rzeczywiste Gody. 

Jadwiga Kasprzyk 

Rodzinna szopka 
Kiedy sięgam pamięcią do dziecięcych 

czasów, pojawia mi się obraz grudniowych  
wieczorów, gdy razem z moimi młodszymi 
siostrami przygotowywałyśmy figurki do żłóbka. 
Nie była to jednak całkowicie nasza inicjatywa. 
Przygotowania do Świąt mocno absorbowały 
dorosłych a dzieci raczej przeszkadzały niż 
pomagały. Zrozumiałam w końcu wyraźne 
„zajmijcie się czymś pożytecznym” i wymyśliłam. 
Najmniejszy problem był z Jezuskiem, bo ten 
czekał samotnie od poprzednich rorat, wylosowany 
na zakończenie uczestnictwa. Wyszukałyśmy 
spośród zabawek laleczki, które w naszym 
odczuciu nadawały się na aniołki, królów, 
pastuszków, no i oczywiście Świętą Rodzinę. 
Wszyscy, którzy pamiętają zabawki z lat siedem-
dziesiątych XX wieku, wiedzą jakiej jakości mogły 
być te, przeznaczone na ważne w historii 
zbawienia, Osoby. Większe i mniejsze, plastikowe 
i gumowe. Niektóre z nich miały zamykające się 
oczy. Te nadawały się na postać św. Józefa 
i najpiękniejszego anioła. Inne trzeba było tak 
ustawiać, aby miały wzrok skierowany na Boże 
Dziecię. Tylko jeden z pastuszków, malutki, 
gumowy, z „niemowlęcymi” nóżkami nie bardzo 
poddawał się tej formacji. Ale od czego dziecięca 
pomysłowość? Uszyte porteczki zasłoniły krzywe 

nóżki, kapelusik prawie zasłaniał oczka, kawałek 
patyka przyklejony do rączki był pasterską laską 
i pomagał trzymać równowagę siedzącemu na 
kamyku pasterzowi. No właśnie! Bo największym 
arcydziełem dziecięcego wykonania były stroje. Ze 
skrawków materiałów, koronek, wstążeczek 
szyłyśmy te ubranka. Matka Boża zdziwiona 
zapewne była królewskim strojem z koronki, 
różowej satyny i brokatowej aureoli. I nie mniej 
wzruszona z prostej, szarej sukni swojego męża, 
który nie wiemy czy ze skromności, czy z wstydu, 
że tak ubogo odziany, wciąż zamykał oczy. Ale 
może ze zmęczenia, bo przecież musiał wytrwale 
czuwać w tej ubogiej stajence. Królowie też 
przyodziali się wspaniale a pasterze przypro-
wadzili ze sobą całe stado zwierzątek. Nie zabrakło 
też psa. Nie był to co prawda pies pasterski, ale 
nasz domowy pieszczoch, który z niewiadomych 
nam przyczyn, zapałał ogromną sympatią do tego 
najmniejszego pastuszka i kiedy tylko mógł, 
porywał go spod choinki i układał się z nim 
między łapami na swoim legowisku. Przez wiele 
lat nasz żłóbek stał pod choinką, zawsze żywą 
i pachnącą.  

Z dzieci stałyśmy się dorosłymi kobietami 
i matkami. Gdy nasze dzieci były już kilku-
latkami, skorzystały z naszej podpowiedzi i też 
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samodzielnie zrobiły figurki. Nieporadnie piękne, 
wykonane z dość grubych, kilkucentymetrowej 
długości gałązek, pomalowane farbkami, 
przypominać mogą mistrzowskie rzeźby Wita 
Stwosza. Najpiękniejsze chwile Świąt, do dziś, 
związane są ze wspomnieniem dzieci bawiących 
się swoimi figurkami, układającymi scenariusze 
zdarzeń, niekoniecznie biblijnych a często 
podyktowanych swoimi przeżyciami i dziecięcą 
fantazją. Córki założyły swoje rodziny. Jednak, 
gdy składają świąteczne wizyty z następnym już 
pokoleniem, naszymi wnukami, zawsze zaglądają 
pod choinkę i świąteczne historie ożywają na 
nowo. 

Gorąco zachęcam, aby w każdym domu 
znalazła się taka szopka. Nie ta kupna, której nie 
wolno dotykać, bo się stłucze albo popsuje. Ale ta, 
która łączy rodzinę zarówno przy jej 
przygotowaniu, bo przecież pomoc dorosłych jest 
nieodzowna, jak i w przekazywaniu prawd 
biblijnych i utwierdzaniu się w wierze. To, czym 
ubogaci na całe życie, to pamięcią bezcennych 
chwil spędzonych razem i poczuciem wspólnego, 
dobrego czasu. 

Na zakończenie rorat odbędzie się konkurs 
na Bożonarodzeniową Szopkę, właśnie taką 
naszą, rodzinną, jedyną w swoim rodzaju, 
najpiękniejszą, bo najbliższą sercu. 

Renata Ereńska

Obchody 500 - lecia naszego gotyckiego kościoła 

 i 1700 rocznicy urodzin świętego Marcina z Tours 
Pierwszym akcentem rocznicowym był 

koncert w sobotę 1.10.2016 w realizacji 
Sołackiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją 
naszej byłej parafianki Marianny Majchrzak, 
z wprowadzeniem historycznym Macieja 
Szymaniaka. Koncert pt. Zakorzenieni 
w historii odbył się w ramach projektu Rytmy 
Marcina organizowanego przez C. K. Zamek. 
W gotyckie wnętrze architektury kościoła 
świetnie wpisały się doskonale wykonane 
kompozycje średniowieczne, renesansowe, 
klasyczne, a także współczesne. Duże brawa 
licznych słuchaczy były podziękowaniem za 
ucztę muzyczną. 

Centralnym akcentem obchodów była 
uroczysta suma odpustowa w dniu 11.11.2016 
pod przewodnictwem i z homilią Ks. bp. 
Damiana Bryla, kierującego Radą Inicjatyw 
Naukowych i Kulturalnych Kurii Arcybis-
kupiej w Poznaniu. Mszę Świętą ubogacił 
wspaniałym brzmieniem Chór Kameralny 
Akademii Muzycznej pod dyrekcją prof. dr 
hab. Marka Gandeckiego. Przy organach 
zasiadł prof. dr hab. Sławomir Kamiński 
współpracujący z naszą parafią od przeszło 
30 lat. Nawiązując do okresu budowy kościoła 
chór wykonał utwory renesansowe, kończąc 
aktualnymi, współczesnymi brzmieniami. 
Warto wspomnieć, że Akademia Muzyczna 
im. I. J. Paderewskiego leży na terenie naszej 
parafii i podziękować trzeba władzom uczelni 
za artystyczne włączenie się w Liturgię. 

Drugim, rocznicowym akcentem koncertu-
jącym był wieczór Scholi Gregoriańskiej 
Canticum Cordium pod dyrekcją ks. dr. 
Mariusza Białkowskiego; Śpiew gregoriański 

a styl gotycki - to temat prelekcji i koncertu. 
Ten właściwy dla dawnej liturgii śpiew mono-
dyczny, dziś wykonywany tylko okazjonalnie, 
zainteresował wielu słuchaczy obchodzących 
Imieniny ulicy Święty Marcin, gdyż odbył się 
w godzinach popołudniowych 11 listopada 
2016, w Święto Niepodległości. W dniu tym 
w Poznaniu, oprócz obchodów święta 
państwowego, od kilku lat obchodzi się 
uroczyście Dzień Świętego Marcina, patrona 
ulicy i naszego kościoła. W tym roku 
przypadała 1700 rocznica urodzin tego 
świętego, więc było hałaśliwie i gwarno na 
ulicy. W kościele natomiast panowała cisza 
i skupienie w atmosferze wystawionego 
Najświętszego Sakramentu. Od zakończenia 
Mszy św. do koncertu wstępowało tu dużo 
osób na prywatną adorację. Tego kontrastu 
potrzebowali widocznie słuchacze, którzy 
wypełnili świątynię niespodziewanie tłumnie. 
Przy dźwiękach śpiewów chorałowych mogli 
zanurzyć się w historię odległych czasów, 
klarownie przedstawioną przez prelegenta 
ks. dr. Mariusza Białkowskiego. Przybliżenie 
wiedzy o śpiewie chorałowym połączone 
kilkoma zdaniami o znaczeniu gotyckiej 
budowli, pogłębione było przez delikatne ale 
piękne brzmienie małej scholii żeńskiej, 
wypełniające całą przestrzeń akustyczną 
świątyni. Zaprezentowane były różne formy 
tego śpiewu, pozwalające odkryć jego 
bogactwo.  

Trzecim akcentem obchodów była w sobo-
tę 12 listopada Rzecz o świętym Marcinie 
zatytułowana: Okryj płaszczem Chrystusa. 
Pomysłodawcami były nauczycielki Zespołu 
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Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich: mgr mgr 
Grażyna Magiera, Jolanta Stamburska, Sonia 
Wójcik, Maria Żwawiak, a oprawę muzyczną 
wraz z tańcem przygotowała Aneta Ubysz. 
Młodzież starszych klas wykonała swoje role 
teatralne z wielkim przejęciem, znakomitą 
dykcją, i oszczędnym, ale wyrazistym ruchem. 
Był oczywiście szlachetny św. Marcin 
w wielkim płaszczu okrywającym zbroję, był 
świętomarciński ksiądz nawołujący z ambony 
aby majętniejsi dzielili się z uboższymi i w ten 
sposób okrywali płaszczem Chrystusa. Był 
piekarz ze swoimi pomocnikami, który 
odpowiedział na ten głos przez wypiek 
i rozdawanie rogali. Dzieci, tworzące komen-
tujący chór na wzór greckiego teatru 
przystrojone w pomysłowo wymyślone 
elementy ubioru, zakończyły całość radosnym 
tańcem dziękczynnym za św. Marcina. Licznie 
zgromadzeni słuchacze wielkimi brawami 
dziękowali za ten pouczający wieczór. Przy 
okazji tego projektu szkoła zorganizowała 
w tyle bocznej nawy wystawę pokonkur-
sowych prac. Były to afisze, wykonane 
z tektury makiety naszego kościoła, lampiony, 
rogale, gęś. Wystawa przez kolejne dwa 
tygodnie cieszyła się dużym zainteresowaniem 
nie tylko dzieci. 

Zamknięciem obchodów była sobota 
10 grudnia. Uczestniczyliśmy w największym 
wydarzeniu artystycznym roku, nie tylko 

w naszym kościele ale i w Poznaniu. Grupa 
wokalna Ars Cantus Wrocławskich Kameralis-
tów, pod kierunkiem Tomasza Dobrzańskiego 
uraczyła nas najwspanialszym dziełem 
średniowiecznej muzyki jaką jest Messa de 
Notre Dame najwybitniejszego mistrza epoki 
średniowiecza, paryskiego księdza i organisty, 
Guillaume de Machaut.  

Ten pierwszy w historii muzyki wielo-
głosowej pełen cykl mszalny opiewający 
wspaniałość Matki Chrystusa, wskazującej 
nam na Boga-Syna, iskrzył się wielkim 
bogactwem delikatnych barw - jak 
w zakończeniu powiedział ks. Proboszcz. 
Liczne melizmaty i skomplikowane kontra-
punkty wykonane z najwyższą precyzją były 
zachwycające! Msza opleciona była śpiewaną 
poezją tego samego kompozytora, nawiązującą 
w zakończeniu do Najświętszej Maryi 
Dziewicy – najwspanialszej Kobiety wszech-
czasów. Poezja śpiewana z udziałem fletu 
podłużnego i citoli, a całość akompaniowana 
przez Ewę Prawucką przy pozytywie. 
Tłumaczenie tekstów pięknie zrealizowane 
przez Stanisława Kowalskiego i historyczny 
wstęp prof. Jacka Kowalskiego umożliwiły 
słuchanie z pełnym zrozumieniem. 

Tak więc kultura religijna w naszej parafii 
jest ważnym elementem duszpasterskim 
i ewangelizacyjnym.                               KDM 

W październiku, 
listopadzie i grudniu 

2016 roku 
 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 
 

1. Antonina Gabriela Dudzińska 
2. Amelia Anna Dropińska 
3. Henryk Józef Miedziak 
4. Antonina Maria Nowopolska 
5. Tadeusz Antoni Łuczak 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Grażyna Sójka 
2. Tadeusz Szafrański 
3. Mieczysław Kurkowski 
4. Janina Buryan 
5. Danuta Kobylińska 
6. Celina Stańska 
7. Longina Michalak 
8. Marek Piotrowski 
9. Genowefa Ignyś 

 

lat 62 
lat 84 
lat 88 
lat 87 
lat 83 
lat 83 
lat 68 
lat 63 
lat 96 
 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie
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Sołacki Chór Kameralny pod dyr. Marianny Majchrzak 

Schola Gregoriańska Canticum Cordium  
pod dyr.ks. dr. Mariusza Białkowskiego 

Inscenizacja „Okryj płaszczem Chrystusa” 

Wystawa poświęcona św. Marcinowi 

Grupa wokalna Ars Cantus pod kier. T. Dobrzańskiego 

Odpust św. Marcina 


